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QUYET D!NH 
V vic cong nhn xa Cam Kim, thành phô Hi An 

dt chuân nông thôn mi nàm 2020 
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Can ci'Lut T chz'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Luát Stra dói, bó sung int so diêu cza Lugt To chic Chinh phi và Lut TO chz'c 
chInh quyên d.iaphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can th Quyê't djnh sO' 1980/QD-TTg ngày 17 tháng 10 näm 2016 cia Thi 
tithng ChInh phz ye vic ban hành Bç5 tiêu chI quOc gia ye xã nOng thón mO'i giai 
dogn 2016-2020; 

Can c& Quyêt djnh sO 2540/QD-TTg ngày 30 tháng 12 nám 2016 cia Thi 
twO'ng ChInh phi ye vic ban hành Quy dinh diêu kiên, trInh tu, thi tuc, hO sy 
xét, cOng nhn và cOng bó dja phirn'ng dgt chuán nOng thOn mâi, dia  phuv'ng 
hoàn thành nhiçm vy xáy c4ij nOng thOn mài giai dogn 2016-2020; 

Can ct' Quye't 'jnh sO' '2663/QD- UBND ngày 26 tháng 7 nám 2016 cia Uy 
ban nhán dan tinh Quáng Nam bàn hành Bç5 tiêu chI "Khu dan Cu' nOng thOn 
mO'i kieu máu "trên da bàn tinh Quáng Narn. giai dogn 2016-2020 và các quyCt 
djnh tha ddi, bO sung Quyet djnh sO' 2663/QD-UBND, 

Can cii' Quyê't djnh sd 756/QD-UBND ngày 13 tháng 3 nàm 2017 cia (Jy 
ban nhán dan tinh Quáng Nam ban hành B5 tiêu chi ye xà dgt chuán nOng thOn 
mO'i giai dogn 2017-2020 thy'c hiçn trên df a bàn tinh Quáng Nam, 

Can ct' Quyé't dinh sO' 1682/QD-UBND ngày 15 tháng 5 nàm 2017 cia Uy 
ban nhán dan tinh Quáng Nam ban hành Quy djnh dánh giá, xét cOng nhcn xâ 
dgt chuán nOng thOn mO'i trên dja bàn tinh Quáng Nam, giai dogn 201 7-2020; 

Can cii' Quylt djnh sO' 2598/QD-UBND ngày 21 tháng 7 nàm 2017 ca Uy 
ban nhán dan tinh Quáng Nam ban hành Quy dinh diêu kiên, trinh tu; thz tuc, 
hO so' xét, cOng nhçn và cOng bO xd, huyn dgt chuán nOng thOn mO'i; thj xâ, 
thành phO hoàn thành nhiêm vy xáy dy'ng nOng thOn mO'i trên dja bàn tinh 
Quáng Nam, giai dogn 2017-2020 và Quyét djnh sO 3541/QD-UBND ngày 04 
tháng 10 nàm 2017 cta Uy ban nhdn dan tinh ye vic diêu chinh mt sO ni 
dung ban hành kern theo Quyêt djnh sO 2598/QD-UBND, 

Theo d nghj cia Ban Chi dgo các chu'o'ng trInh myc tiêu quO'c gia tinh 
QuOng Narn tgi TO' trinh sO 18/TTr-BCD ngày 21 tháng 9 nàm 2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong nhin xã C.m Kim, thành ph Hi An dt chun nông thôn 
mâi näm 2020. 
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Diêu 2. Uy ban nhân dan xà Cm Kim chju trách nhim t chrc cong bô 
xã dat chuân nông thôn mói theo quy djnh ti Diêu 9, Chuang II Quyêt djnh so 
2598/QD-UBND ngày 21 tháng 7 nàm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Üy ban nhân dan thành pM Hi An, TJy ban nhân dan xä Crn Kim có 
trách nhim duy trI và nâng cao chat luçing các tiêu chI nOng thôn myi dã dt 
chuân; tp trung chi do thirc hin và to chcrc nhân rng vic xây dmg "Khu dan 
cix nOng thOn mâi kiêu mâu" cho các thôn con 1i trên dia bàn xä và phân dâu xây 
drng "Xã dt chuân nông thOn mi nâng cao", "Xä dt chuân nông thôn mcii kiu 
mu" theo các tiêu chI qui dtnh  tti Quyêt djnh sO 691/QD-TTg ngày 05 thang 6 
nàm 2018 cüa Thu trnng ChInh phü và Quyêt dnh so 381 6/QD-UBND ngày 20 
tháng 12 näm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBNID tinh; Trung Ban Chi do các Chucrng 
trInh mic tiêu quOc gia tinh; Chánh Van phông Diêu phOi Chuo'ng trInh MTQG 
xây drng nông thOn mói tinh; Thu tr'Lróng các S&, Ban, ngành, Hi, doàn th tinh; 
Chü tjch UBND thành phô HOi  An; Chu tjch UBNID xâ Cam Kim và Thu tru&ng 
các cci quan, dan vj lien quan chu trách nhim thi hành quyt dnh nay. 

Quyêt djnh nay có hiu 1ìrc k tü ngày k./*) 

No'i nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- VP ChInh phi:i, B) MN và PTNT; 
- Van phông Diêu phôi NTM TW; 
- TT TU, HDND, UBMT TQVN tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban Thi dna - Khen thuOng tinh; 
- Thành iy HôiAn; 
-DángüyxaCam Kim; 
- CPVP; 
- Luu: VT, TH, KTTH, KTN (Tam). 
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